ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Střední zdravotnické školy Evangelické akademie
Březen 2016

Vážení rodiče, žáci a přátele školy,
školní rok se svižně posunul do své druhé půle a na místě je tedy bilancování. Na
stránkách druhého čísla zpravodaje se můžete dozvědět nejen o aktivitách, které
proběhly, ale i o těch, které nás teprve čekají a to z pohledu vedení školy i samotných
studentů.
V nadcházejícím období přejeme především závěrečným ročníkům hodně sil a
výdrže do nadcházejícího období maturit a závěrečných zkoušek.

redakce

Kontakt:

Šimáčkova 1, Brno 628 00
E-mail: cszs eabrno.cz
Webové stránky: www.eabrno.cz
Tel: 542 212 979

Harmonogram školního roku:
Co už proběhlo:
 24. 11. Adventní bohoslužby v kostele sv. Jiljí v Líšni
 29. 11. – 4. 12. Výjezd studentů do německého Stuttgartu
 1. 12. Exkurze FN U Svaté Anny - Pediatrická ambulance (třída OŠ3)
 10. 12. Den otevřených dveří
 14. 12. Exkurze FN U Svaté Anny - Anatomicko-patologický ústav (třída OŠ3)
 16. 12. Exkurze FN U Svaté Anny – Hematologické oddělení (třída A3)
 17. 12. Exkurze Spalovna SAKO (třídy OŠ3, A2)
 17. 12. Exkurze Domov léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě (třída A3)
 21. 12. Exkurze Masarykův onkologický ústav – laboratoře (třída A4)
 22. 12. Vánoční besídka pro studenty
 15. 1. Školní ples v Dělnickém domě
 22. 1. Exkurze FN U Svaté Anny – Angiografie (třída NA1)
 25. 1. Exkurze FN Brno – Centrální sterilizace a úprava lůžek (třída OŠ1)
 26. 1. Exkurze FN Brno – Transfuzní oddělení (třída NA1)
 27. 1. Exkurze do FN Brno - Centrální sterilizace a úprava lůžek (třída A1)
 4. 2. Den otevřených dveří
 5. 2. Výukový program Planeta Země 3000 (třída A1, OŠ2)
 8. 2. Exkurze do domova pro seniory Věstonická Brno (třída OŠ2)
 15. 2. Výchovný program Centra Anabel: Vím, proč jím (třída NA1)
 15. 2. Exkurze Domov léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě (třída OŠ2)
 16. 2. Divadelní dílna k představení Romeo a Julie (třída A2)
 16. 2. Exkurze Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením Chrlice
(třída OŠ2)
Co nás čeká:
 23. 3. Exkurze do Osvětimi (zájemci ze tříd A2, A3, A4, NA1, NA2, OŠ2, OŠ3)


7. 4. Hovorové hodiny

 15. 4. Polévkový den
 20. – 22. 4. Praktická maturitní zkouška (třída A4)
 25. – 27. 4. Praktická maturitní zkouška (třída NA2)
 2. – 5. 5. Písemná maturitní zkouška (třída A4, NA2)

Jazyková výuka na Evangelické akademii
Naše škola se od 1. července 2015 do 31. prosince 2015 účastnila projektu
zaměřeného na zvyšování kvality ve vzdělávání, především v oblasti čtenářské
gramotnosti a studia jazyků. Projekt byl financován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci i studenti kterýchkoli základních a
středních škol se sídlem mimo hlavní město Prahu.
Celková finanční částka 439 293 Kč, kterou jsme po schválení žádosti od
poskytovatele dotace MŠMT obdrželi, posloužila mj. na nákup beletristických knih pro
čtenářské dílny, které probíhaly ve dvou třídách dvou různých ročníků i oborů. Dále se
částka využila pro studijní a stínovací jazykové výjezdy pedagogů (Irsko, Malta).
Největší částku však pohltily výjezdy dvou desetičlenných skupin studentů
s vyučujícími do Anglie a Rakouska, kde byla zajištěna výuka v jazykových školách,
kulturní program i prohlídka daného města. Ubytování bylo domluveno v tamních
rodinách. Všechny výjezdy proběhly v pořádku, ohlasy ze stran studentů i vyučujících
jsou i s časovým odstupem stále kladné. Někteří studenti dokonce se svými
hostovskými rodinami zůstávají v kontaktu i nadále.

Přijímací řízení 2016/2017
Máte ve Vašem okolí známé, kteří hledají vhodnou střední školu? Znáte někoho,
kdo by měl zájem o střední školu se zdravotnickým zaměřením? Řekněte mu o
přijímacím řízení na naší zdravotnické škole. Střední zdravotnická škola Evangelické
akademie nabízí pro školní rok 2016/2017 studium v oborech:
53-41-M/01 Zdravotnický asistent - denní čtyřleté studium ukončené maturitní
zkouškou
53-41-L/51 Zdravotnický asistent - denní dvouleté nástavbové studium ukončené
maturitní zkouškou, které je určené pro absolventy oboru ošetřovatel/ka

53-41-H/01 Ošetřovatelka - denní tříleté studium ukončené závěrečnou
zkouškou s výučním listem
Přijímací zkoušky na žádný z těchto oborů se nekonají. Přihlášky zasílejte do 15.
března 2016.
Bližší informace, formuláře přihlášek i přesná kritéria pro přijetí do jednotlivých
oborů naleznete na našich stránkách: www.eabrno.cz v sekci Střední zdravotnická
škola – přijímací řízení.

Doporučení knihy: Nástroje smrti: Město z kostí
Ráda bych Vám doporučila knihu s názvem Nástroje smrti: Město z kostí, která
byla v roce 2013 zfilmována. Tuto knihu napsala americká spisovatelka Cassandra
Clare a lze ji zařadit do žánru fantasy. Obal knížky na první pohled v českém vydání
vypadá velmi dobře a vypovídá o názvu knížky. Obsah knížky je však mnohem více
zajímavý.
Mladá hrdinka Clary Frayová jde se svým nejlepším kamarádem do newyorského
klubu Pandemonium, kde se ocitne ve velmi složité situaci, když vidí vraždu, kterou
nikdo jiný neviděl a vstoupí tak do světa lovců, bojovníků, kteří mají svět chránit před
démony. Její život se obrátí vzhůru nohama. Když Clary s panikou uteče domů, najde
rozházený byt své matky Jocelyn, bez jakékoliv stopy po ní. A pak se Clary opět
setkává se třemi lovci stínů.
Tato kniha se mi líbí především proto, že je zábavná, odvážná, neotřelá, je plná
napětí a sarkastických vtipů. Mohu ji vřele doporučit!
Markéta Bednářová, třída A1

Stuttgart
Ve dnech 29. listopadu až 4. prosince jsem se já a další tři studentky z různých
tříd zúčastnily projektu v německém Stuttgartu. Měly jsme za úkol domluvit
spolupráci naší a německé zdravotnické školy.

Ve Stuttgartu jsme navštívily nejenom spřátelené školy Evangelické akademie,
ale i různá zdravotnická a sociální zařízení. Všechna námi navštívená zařízení
spolupracují buď s Diakonií, nebo přímo s evangelickou církví. K nejzajímavějším
exkurzím patřila návštěva Marienbergu, což je vesnice pro lidi s mentálním
postižením.
Jsem ráda, že naše mise byla úspěšná a v příštích letech budeme moci využít
partnerství se zdravotnickou školou.
Karin Kučerová, třída A2

Stuttgart a pomoc v nouzi
Město Stuttgart je velmi vlídné k lidem v tísni – ať už finanční nebo fyzické.
Pomoci se dostane každému, kdo ji potřebuje. Narkomanům, kteří mají sílu bojovat se
svou závislostí. Matkám bez prostředků na uživení svých ratolestí. Pomoc vyhledávají
také lidé bez domova a střechy nad hlavou, prostitutky či lidé s mentálním
postižením.
Ve Stuttgartu funguje několik zařízení pro pomoc lidem s těmito problémy, jejich
zřizovatelem je většinou Diakonie. Tuto krásnou a laskavou tvář Stuttgartu jsme
poznali na vlastní oči. Domy a ubytovny, v nichž najdou mladí lidé utíkající z domova
útočiště, narkomanům je tu podávána náhražka drogy, na nichž jsou závislí.
Nedaleko Stuttgartu se nachází zařízení Mariaberg, které podává pomocnou ruku
lidem s demencí. Klientům je zajištěna možnost prožít plnohodnotný život. Mají zde
bazén, tělocvičnu, herny, park, kostel a hřbitůvek. Mimo jiné nabízí Mariaberg
studentům ze zahraničí možnost vyzkoušet si práci s těmito lidmi jako dobrovolníci.
Zájemci si platí cestu, jídlo a ubytování mají zajištěné.
Myslím, že stojí za to, absolvovat letní praxi oživenou o kurz němčiny. Takže
nejen Stuttgart ale i Vy můžete podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Stejně
tak jako oni i vy potřebujete jedinou věc a to je … chtít.
Michaela Bayerová, třída OŠ2

Luštěte s námi!

Redakční rada: Eva Kadlecová, Lucie Svobodová a žáci ze tříd: A1 a OŠ2.

